
“NASZA PRZYSZŁOŚĆ 3” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

  

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach zakończyła realizację projektu 

"Nasza przyszłość 3". Projekt był wdrażany w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach 

i 13 – 3 Hufcu Pracy w Kielcach w okresie kwiecień – październim 2011 roku. 

Główny celem projektu było wyrównywanie deficytów edukacyjnych, kształtowanie postaw 

aktywności zawodowej oraz wzrost kompetencji społecznych młodzieży 

Projekt adresowany był do młodzieży w wieku 15 – 17 lat;uczęszczającej do szkoły, mającej 

problemy z nauką (duże deficyty edukacyjne, zagrożenie drugorocznością lub przerwaniem 

edukacji). Kolejnym warunkiem, jaki musieli spełniać beneficjenci projektu to nadzór kuratora nad 

nieletnim bądź jego rodziną lub korzystanie z opieki pomocy społecznej przynajmniej z jednego 

z powodów: ubóstwo, bezrobocie w rodzinie, przemoc w rodzinie, alkoholizm lub narkomania. 

Każda z grup liczyła 10 beneficjentów (4 dziewczynki i 6 chłopców). 

W ramach projektu beneficjenci uczestniczyli w następujących zajęciach: 

 

1. MODUŁ EDUKACYJNY  

A. Warsztaty motywacyjno – aktywizujące - 5h/gr  

B. Zajęcia wyrównawcze z dwóch wybranych przez młodzież przedmiotów – 2 przedmioty x 

15 h  

C. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze (w przypadku beneficjentów, którzy zdawali egzaminy 

poprawkowe w okresie wakacji). 

  

2. MODUŁ SOCJOTERAPEUTYCZNY  

A. Warsztaty socjoterapeutyczne – 10 h/gr  

B. Indywidualne wsparcie psychologiczne – 2 h/os.  

  

3. MODUŁ AKTYWIZUJĄCO – DORADCZY  

A. Planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej – 8 h/gr . 



B. Zajęcia promujące godzenie życia rodzinnego i zawodowego – 2 h/gr 

C. Indywidualne badanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych – 2h/os.  

4. MODUŁ REKREACYJNO - EDUKACYJNY 

A. Koła zainteresowań (rozwijające kompetencje uczestników i rekreacyjne: sportowe, 

taneczne, informatyczne, plastyczne ) – 20 h/gr 

B. Działalność kulturalno – edukacyjna (wyjścia do kina, teatru, na basen itp.) 

5. LETNIA AKADEMIA ROZWOJU  

Grupa uczestników ze Świętokrzyskiej WK OHP wyjechała na obóz do Ośrodka Szkolenia 

i Wychowania w Zamościu, natomiast 13-1 Środowiskowy Hufiec Pracy w Jędrzejowie gościł 

grupy z Lubelskiej WK OHP. 

Podczas obozu młodzież wzięła udział w następujących zajęciach: 

a. Warsztaty integracyjne – 2 h/gr  

b. Warsztaty psychospołeczne – 12 h/gr 

c. Warsztaty technik relaksacyjnych – 10h/gr 

d. Kurs pierwszej pomocy – 6 h/gr 

e. Zajęcia rekreacyjno – edukacyjne (wycieczki, wyjścia na basen, do kina) – 20 h/gr  

f. Zajęcia profilaktyczne – 10 h/gr 

 

6.  SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE odbyło się we wrześniu w 13-1 Środowiskowym 

Hufcu Pracy w Jędrzejowie. Podczas podsumowano realizację całego projektu, 

przeprowadzono jego ewaluację, odbyły się także warsztaty socjoterapeutyczne oraz zajęcia 

rekreacyjne 

 

Uczestnicy projektu mieli zapewnioną opiekę wychowawcy oraz dodatkowe wsparcie 

socjalne. Na czas udziału w projekcie młodzież została objęta ubezpieczeniem NNW. Ponadto 

młodzież otrzymała tzw. wyprawkę edukacyjną (słowniki, kompedium wiedzy, zgodne z 

wybranymi zajęciami wyrównawczymi, przybory szkolne). 

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny. 

 



Osiągnięte rezultaty: 

1. 17 uczestników projektu uzyskało promocję do następnej klasy 

2. U 13 osób nastąpił wzrost kompetencji społecznych 

3. 20 osób zostało objętych diagnozą psychologiczno-pedagogiczną 

4. 20 osób zostało objętych badaniem zainteresowań 

5. 20 osób osób zostało objętych badaniem predyspozycji zawodowych 

6. 20 osób osób ukończyło udział w zajęciach kół zainteresowań 


